Continuïteitsbezoek
Advies en begeleiding na behandeling van
kanker
Binnenkort mag u naar huis. Thuis kunnen er vragen bij u opkomen die in het
ziekenhuis nog niet aan de orde waren. Thuis worden de gevolgen van de ziekte
en/of behandeling vaak pas duidelijk. Het dagelijks leven moet weer opnieuw
vorm krijgen. Ook kan de confrontatie met de diagnose kanker vragen en
problemen oproepen. Hiervoor kunt u, samen met uw naasten, terecht bij een
gespecialiseerde wijkverpleegkundige die deskundig is op het gebied van kanker.
Deze wijkverpleegkundige kan u bijstaan vanaf het moment dat u de diagnose
kanker krijgt, maar ook nadat de behandeling klaar is.
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Wie komt er bij mij thuis?
De wijkverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de problemen
die zich voordoen bij kanker. Deze geeft informatie, voorlichting en advies. U kunt onder
andere praten over:
• de behandeling en bijwerkingen hiervan
• vermoeidheid
• pijn
• voeding
• emotionele problemen
• aanvragen van hulpmiddelen
• re-integreren op het werk
• hoe u om kan gaan met het vragen en/of aanvaarden van hulp
Werkwijze van de begeleiding
De wijkverpleegkundige bezoekt u op het adres waar u op dat moment verblijft. Meestal
is dit thuis. Het eerste bezoek vindt plaats binnen veertien dagen na ontslag uit het
ziekenhuis. De wijkverpleegkundige maakt kennis met u en bespreekt wat hij of zij voor u
kan betekenen. Aan de hand hiervan wordt gekeken of u een tweede gesprek wenst en op
welke termijn dit plaats gaat vinden.
Hoe kan ik de zorg aanvragen?
U kunt bij de verpleegkundige van uw afdeling aangeven dat u thuis een gesprek
wilt met een gespecialiseerde wijkverpleegkundige. De verpleegkundige schakelt de
transferverpleegkundige van het ziekenhuis in, die de zorg kan regelen.
Welke kosten zijn eraan verbonden?
Er zijn geen kosten voor u aan de huisbezoeken verbonden. Ook is er geen indicatie of
verwijzing nodig.

